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 :رسالــــة المؤسســة

من المجتمع الفمسطيني في كل من الضفة أفراد  عمى أيدي 2007تأسست عام مؤسسة دالية مؤسسة مجتمعية 
و نتميز في مؤسسة دالية بتنوعنا من حيث . الغربية بما فييا القدس الشرقية و قطاع غزة والخط األخضر والشتات

العمر والجنس والديانة وانتماءاتنا الفكرية، إال أنو توحدنا رؤيتنا في إدراك حقوقنا كفمسطينيين في التحكم بمواردنا 
 . وتحقيق تنمية مستدامة تنعم بيا األجيال القادمة

وتتمخص رسالتنا في حشد واستخدام كل الموارد الالزمة وبالشكل المالئم لتمكين وخمق مجتمع مدني مستقل مسؤول 
 .  نابض بالحياة تسود فيو الشفافية والمحاسبة

 

 :أىداف مؤسسة دالية

  تقديم منح لدعم مبادرات المجتمع المدني المبدعة والمالئمة، خاصة تمك الجيود التي تبذليا المجتمعات
فنحن نؤمن أن عممية تقديم المنح التي تقودىا . المحمية الستخدام مواردىا المتوافرة واالستفادة منيا

 . المجتمعات المحمية يزيد من شفافية ومسؤولية ومينية المبادرات المحمية لممجتمعات الفمسطينية

  الربط بين الموارد من خالل إشراك أشخاص من ذوي الخبرة واألفكار المبدعة ويتمتعون بشبكة عالقات
واسعة ومعارف وتجييزات وغيرىا من المتطمبات الالزمة مع األفراد الفاعمين في المجتمع المحمي ليقوموا 

ذلك أن استغالل الموارد المتوفرة في مجتمعنا الغني وبشكل . بتوظيف كل ىذه الموارد في خدمة مجتمعاتيم
 . فعال من شأنو أن يقمل من اعتمادنا عمى الموارد الخارجية

 فنحن نعمل . نشجع العطاء لدى السكان المحميين والشركات والمغتربين الفمسطينيين وفي مناطق الشتات
عمى إحياء التقاليد والعادات المحمية التي تشجع عمى التطوع والتكافل إضافة إلى بناء أنظمة جديدة تسَيل 

وبمرور الوقت سنكون قد ساىمنا في خمق وقفية دائمة ومستمرة . عممية العطاء وتجعميا أكثر أمانًا وثقة
 . لضمان توفر دخل مستدام لألجيال الحالية والقادمة

  الحشد والضغط باتجاه تحقيق تغيير ممنيج في نظام المساعدات الدولي بحيث يحترم ىذا النظام الحقوق
وتتضمن عممية الضغط والتعبئة إشراك المانحين المبدعين ممن . الفمسطينية ويستجيب ألولوياتو المحمية

يبحثون عن شريك محمي بشكل بّناء لمساعدتيم في تحسين سياساتيم وتحقيق االثر االيجابي ليذه 
 .المساعدات تنمويا
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  :رسالة رئيس مجمس اإلدارة

 

 األعزاء القراء
 

 وشعورنا بقراءتو، أن تشاركونا العادة وكما نتمنى والذي التقرير، ىذا صفحات عبر بكم السنوي لقاءنا تجديد يسعدنا

 .الحبيب مصمحة عميا لوطننا من فيو العمي القدير أن يوفقنا لما اهلل من راجين لما تم إنجازه، والفخر بالفرح
 

يخط ىذا التقرير بين ثناياه جيد عام كامل متواصل من العطاء، والجد اإلجتياد، حيث تسعى مؤسسة دالية إلى 
ويراكم ىذا التقرير جيود مجالس اإلدارة . تقديم نموذج مختمف لمعمل المجتمعي، يعتمد عمى الموارد والقدرات المجتمعية

 . السابقة والحالية، وكذلك جيود طاقم المؤسسة، وكافة المؤمنين برسالة مؤسسة دالية
 

رسالة العطاء تشكل المنارة التي تسعى مؤسسة دالية إلى تثبيتيا من أجل تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة بعيدة 
ض القرار المجتمعي الفمسطيني، فيذه رسالتنا التي ثبتنا دعائميا وخضنا العديد من وعن شروط التمويل التي تق

 .السجاالت من غير كد وال تعب، وأثرنا بيا عمى السياسات التمويمية لبعض الممولين
 
 مؤسسة ولكل وعاممين متطوعين المؤسسة ىذه أبناء من فرد لكل الجزيل بالشكر نتوجو أن إال أخيراً  يسعنا وال

 2013وفق رؤيتنا، وعمى أمل أن نكون معكم في العام   وتحقيق أىدافنا مسيرتنا دعم في وتساىم ساىمت دولية أو محمية
 .نحو مزيدًا من التميز بجيودكم ودعمكم المتواصل

 
 

 
 ذوقان قيشاوي 
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 رسالة المدير التنفيذي

تميزت ىذه السنة عن سابقتيا من السنين بالتحديات الكبيرة امام توسع وانتشار  

عمل المؤسسة جغرافيا وزخم العمل مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني حيث  

كان توجينا ىذا العام لكل من محافظة اريحا، قمقيمية وطولكرم عمى برنامج النساء، 

كون دالية تسعى الى تغطية كافة المحافظات عمى " القرية من يقرر" وقرية صانور في محافظة جنين ضمن برنامج 
وايضا دعت الضرورة الى زيادة طاقم عمل المؤسسة بتوظيف منسقتين برامج، مساعدة ادارية، محاسب . كافة البرامج

 .ومراسل االمر الذي وزع العبىء عن كاىل المديرة ومجموعة متطوعين

الحياء ثقافة العطاء لدى المجتمع والضغط من " المناصرة"و" العطاء"وتنشيط بقية برامج المؤسسة التي تتمثل ببرنامجي 
 .اجل تخفيف وطأة الشروط التي يفرضيا المانحون عمى مؤسساتنا المحمية

 .وىناك ايضا الربط والشراكة مع االطراف الداخمية ببناء شبكة من المؤسسات الشريكة لنقل وتبادل الخبرات واالفكار

وزاد ذلك طاقمنا حماسا لمعمل لممزيد من االنجازات في سبيل تحقيق اىدافنا السامية بتغيير حقيقي عمى االرض بتمكين 
مؤسسات المجتمع المدني القاعدية من االعتماد عمى نفسيا في مواجية التحديات واستمراريتيا في اعادة ُلحمتيا مع 

 .المجتمعات التي تخدميا

تم التركيز ىذا العام عمى محورين اساسين ويعتبر كال منيم مكمال لالخر اال وىما بناء قاعدة العطاء المجتمعي التي 
بدورىا تقمل من االعتماد عمى المساعدات وبنفس الوقت العمل من اجل تحسين نظام المساعدات بتوعية المجموعات 
بحقيا في المساعدات بما يكفل كرامتيا واحتراميا بعدم الرضوخ لمضغوطات التي تواجييا نتيجة شح التمويل وتنفيذ 

االجندات التي يفرضيا الممول والتي ال تخدم سوى طاقم عممو االجنبي واقامتيم ورواتبيم العالية رغم ان ىذه االموال 
محسوبة عمى الشعب الفمسطيني، وىكذا يقوض نظام الدعم الدولي فعالية المساعدات لمفمسطنين كونيم تحت احتالل 

 .رغم ان ذلك حقيم المشروع

سعيدة موسى
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 :استراتيجية عمل دالية والتي  ترتكز عمى ثالثة محاور رئيسية اال وىي 

 .عممية اتخاذ القرار في تحديد االولويات ،وتوزيع الموارد ،وحق تقرير المصير في التنمية  -

 .االستثمار في الموارد المحمية وبناء نظام عطاء مجتمعي يقمل االعتماد عمى الممولين -

 .التاثير في نظام الدعم الدولي بما يكفل اصالح نظام المساعدات التي يتمقاىا الشعب الفمسطيني -

 
 

 :برامـــج المؤسســـة

 برنامج القرية من "و " نساء من اجل دعم النساء"نقدميا لمؤسسات المجتمع المدني القاعدية عبر برنامج: المنح
 . "يقرر

 ىدفنا بناء نظام عطاء محمي لممجتمع الفمسطيني لتخفيف االعتماد عمى المساعدات الخارجية: العطاء .
 وييدف الى تسميط الضوء عمى االثار السمبية لممساعدت والضغط من اجل اصالح نظام الدعم : المناصرة

. الدولي بما يحفظ كرامة المجتمع الفمسطيني ويمكنو من اتخاذ قراره بالتنمية
 مع وبين اصحاب الخبرات والموارد عمى المستوى المحمي والخارجي مع المجموعات التي تخدم : الربط والشراكة

 .مجتمعاتيا

 
 

 2012عممنـــا خــــالل عـــام 

ومن اجل تحقيق االىداف نقوم بتطبيق عممنا وفق المنيجية التي وضعتيا مؤسسة دالية لخدمة المجتمع المحمي من 
 ودعميا بمبالغ صغيرة تتمكن من خالليا تاسيس مشروع قابل خالل االستثمار في مؤسسات المجتمع المدني القاعدية

لمتطوير ،واحيانا تختار المؤسسات توجو اخر لحل مشاكميا بترميم بيوت قديمة الستخداميا كمقر او حل المشكمة بطرق 
اخرى من خالل المنحة واىم ما يميز عممنا عدم فرض المشاريع او تحديد نوعيا ويترك المجال بتحديد االولويات من 

:  الطرق ىذه احدىتاليةبرامج الالعد تُ ، وقبل الجمعيات نفسيا 
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  "القرية من يقرر"

 بتمويل من الكورد ايد

أحد برامج المنح التي تقدميا مؤسسة دالية، والذي ييدف إلى إشراك الناس في عممية اتخاذ القرار وتوزيع الموارد  وىو
بطريقة ديمقراطية وعادلة، حيث يستيدف القرى الفمسطينبة في الضفة الغربية،  فيتم اختيار القرية بناء عمى معايير 
محددة تنطبق عمييا مثل عدد السكان، عدد المؤسسات، مدى تقبل مجتمع القرية لمتغيير، تركيبة المجمس البمدي أو 

 .المحمي بعيدا عن الفئوية و األحزاب

 5000 كم عن مدبنة جنين، و يبمغ عدد سكانيا 14تم تنفيذ البرنامج خالل العام الحالي في قرية صانور التي تبعد 
و تشتير القرية بزراعة المحاصيل كالحبوب و البقوليات باإلضافة %  49و اإلناث % 51نسمة يشكل الذكور فييا 

من سكانيا، و يواجو المزارعون بعض المشاكل بما % 65الى محاصيل الزيتون، وتعتبر الزراعة العمل الرئيسي ل 
 دنم حيث تنغمر السيول المنخفضة بمياه األمطار بكميات 6000 يخص مرج صانور الزراعي  الذي تبمغ مساحتو

كبيرة ولعدة اشير و يكون من المستحيل زراعتيا في تمك الفترة، و تستغرق وقتا طويال حتى تجف، و ىذا يشكل عائقا 
لمسكان يمنعيم من العمل في مينتيم األساسية مما يؤثر عمى المستوى اإلقتصادي لمقرية، ويشكل الموظفين و الحرفيين 

 %.30من نسبة المواطنين، أما نسبة العاممين فييا فقد بمغت % 5في القرية حوالي 

 

 : التالية اآللية ضمن كانت البرنامج تنفيذ منيجية
 :الدراســـة والبحـــث

  تم جمع المعمومات عن القرية من خالل التواصل مع افراد من القرية و المجمس القروي، والذي قام بتزويدنا
 .بكافة المعمومات األولية من حيث عدد السكان ، المساحة ، المين، المشاكل التي تواجو القرية

 تم عمل مقابالت وتعبئة االستمارات من الجمعيات و المؤسسات الموجودة بصانور . 
 

 :توزيع المنح بقرار الجميور
  بدعوة اىالي القرية لمقاء مفتوح من خالل دعوات عامة ،دعوات فردية ،دعوة قوائم مرشحة من قبل المؤسسات

 .كافة
   امجيا بربطرحفي المقاء المفتوح تم شرح آلية عمل البرنامج، و قامت الجمعيات بتقديم عرض كل عمى انفراد 

 .وتعريف المجتمع المحمي بعمميا
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  مؤسسات من وجية نظرىم تستحق المساعدة كونيا تمبي احتياجات 4تم فتح المجال امام الجميور لترشيح 
مجتمع القرية بخدمات متنوعة، و من خالل التصويت وفق نموذج سري، فازت أربعة جمعيات والتي بناءا عمى 

  (تم فرز االصوات امام الجميور). معايرىم تستحق المنحة

 :نتائج التصويت

  شخص ذكورا واناث، 44 القاعة والذي كان عددىم فيعمى المشاركين  ( دوالر12,000)تم توزيع مبمغ المنحة 
 .ومن ثم قاموا بدور المانح ووزعوا المبالغ عمى المؤسسات وفق نموذج سري بتفريغ النتائج امام الجميور

 
 اسم الشخص المسؤول عدد المانحٌن قٌمة  المنحة اسم الجمعٌة #

 نزيه عيسة 10 $2105.5 جمعٌة صانور الخٌرٌة 1

 رياض عيسة 19 $3845.5 جمعٌة مرج صانور التعاونٌة لالشجار المثمرة 2

 فهمية ولد علي 22 $4312.5 نادي نسوي صانور 3

 فوزي حبايبة 7 $1735.5 صانور التعاونٌة الزراعٌةجمعٌة  4

 

  في نياية المقاء تم ترشيح لجنة رقابة وتقييم من الجميور نفسو لممتابعة عمى تنفيذ المشاريع و أيضا حضور
: اإلجتماعات الدورية لممؤسسات األعضاء ىم

 

 وّبي زجبَجخ

 

 خّبي ػُسخ

 

 خهبد وٌذ ػٍٍ

 

 خىاد ػُسخ

 

 ٔبَف زجبَجخ

 

 
 

 اسُ اٌّؤسسخ

 ػذد إٌمبغ
ِدّىع 

 إٌمبغ
 اٌّشرجخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 اٌثبٌثخ 27     // ///// ///// ///// ///// ///// صبٔىس اٌزؼبؤُخ اٌزساػُخخّؼُخ 

 االوًٌ 33    /// ///// ///// ///// ////////// /////  خّؼُخ صبٔىس اٌخُشَخ

 اٌشاثؼخ 26     / ///// ///// ///// //////////  ٔبدٌ ٔسىٌ صبٔىس

 اٌسبدسخ 20      ///// ///// ///// /////  ٔبدٌ اٌّشاح ٌٍزىفُش واٌزسٍُف

 اٌخبِسخ 24      //// /////// //////// /////  اٌدّؼُخ إٌسىَخ اٌخُشَخ ٌٍّؼبلُٓ

خّؼُخ ِشج صبٔىس اٌزؼبؤُخ 

 ٌالشدبس اٌّثّشح

 ///// ///// ///// ////////// ////     
 اٌثبُٔخ 29
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 :بناء قدرات اعضاء الجمعيات الفائزة بالجوانب التالية
 القدرة عمى عممية اتخاذ القرار. 

 القدرة عمى تحديد االولويات باختيار المشاريع وتنفيذىا. 

 القدرة عمى التخطيط المالي واالداري. 

  القدرة عمى بناء مقترح مشروع صغير. 

 القدرة عمى استغالل وتفعيل المصادر المحمية. 

 تحديد المشاريع بناءا عمى قدرة المؤسسات لتنفيذىا، بما يتناسب مع واقع البيئة االجتماعية لمقرية. 
 المشزوع الذي تم اختياره اسم الجمعية الزقم

 تطىير روضة االطفال خّؼُخ صبٔىس اٌخُشَخ 1

 انتاجي/ هشروع تربية اغنام خّؼُخ ِشج صبٔىس اٌزؼبؤُخ ٌالشدبس اٌّثّشح 2

 انتاجي/هشروع تربية اغنام  ٔبدٌ ٔسىٌ صبٔىس 3

 تاهيل تراكتىر زراعي صبٔىس اٌزؼبؤُخ اٌزساػُخخّؼُخ  4

 
 :النتائج التي ترتبت عمى التدريب العممي والنظري

 اعداد الخطط والموازانات لممشاريع. 

 اعداد التفارير المالية واالدارية . 

 تنفيذ عمميات الشراء واستدراج العروض. 

 المعرفة في االجراءات البنكية والمالية واستخدام المستندات القانونية. 

 تنظيم وارشفة بيانات المشاريع. 

 القدرة عمى تقييم االثر وتقييم المشاريع. 

 القدرة عمى بناء مقترح لمشروع جديد. 
 اشير بدعوة مجتمع القرية الى لقاء مفتوح قامت الجمعيات بعرض 9اختتم البرنامج والذي استمر تنفيذه طوال 

تقاريرىا المالية واالدارية التي تغطي المشاريع عمى جميور القرية ، وقامت ايضا  لجنة الرقابة والتقييم بعرض 
 www.dalia.ps  التفاصيل عمى الموقع .تقريرىا امام المجتمع المحمي

                               

 اللقاء الختاهي لتقين الوشاريع وعرض التقارير                          الصىرة النهائية لتاهيل الجرار السراعي بعد انتشاله هن الركام

http://www.dalia.ps/
http://www.dalia.ps/
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 "نساء من اجل دعم النساء"برنامج 
 بتمويل من يرنامج المراة العالمي

 

تسعى مؤسسة دالية الى بناء قدرة مؤسسات المجتمع المدني القاعدية النسوية في عدة جوانب تفتقدىا وتحد من قدرة ىذه 
 :المجموعات من االستمرارية في خدمة مجتمعاتيا ومن ىذه الجوانب

 عممية اتخاذ القرار من خالل توزيع المنح عمى المؤسسات بقرار المجموعات نفسيا وضمن معايرىا. 

  القدرة عمى تحديد اولويات المؤسسات بتنفيذ المشاريع او النشاطات المالئمة والتي تمكن المجموعات من تقديم
 . الخدمات واستمرارية الجمعيات

  استغالل المصادر وتفعيميا بحشد الموارد ومشاركة المجتمع المحمي من خالل المساىمة في استمرارية ىذه
 .المؤسسات

 الرقابة والمحاسبة من قبل المجتمع عمى عمل المؤسسات. 

 القدرة عمى التخيط المالي واالداري بما ينعكس عمى عمل المؤسسات . 

  المخاطرتقدير و،الخمل المالي في القدرة عمى بناء واعداد الموازنات لممشاريع والنشاطات لتجنب الوقوع. 

 التمكين من اعداد التقارير المالية والتقارير االدارية لممشاريع . 

 القدرة عمى التقييم وقياس االثر 

 التشبيك والمشاركة بفاعمية وربط المؤسسات بالمصادر 

  دمج المؤسسات القاعدية ببرنامج نظام العطاء الذي يكفل االعتماد الذاتي لممؤسسات ويقمل االعتماد عمى
 .ويحفظ لمجمعيات استمراريتياالمساعدات 

 

 :المرحمة التحضيرية

  تحديد المنطقة الجغرافية،ودراستيا وعمل مسح بالمؤسسات النسوية ،ومن ثم االعالن عن المنحة من خالل
وسائل متعددة من االعالم، ومن ثم التنسيق مع الجيات الرسمية بالمحافظات لتسييل ميمة استالم وتسميم 

 .طمبات المشاريع

  زيارة البمديات والغرف التجارية والجيات المستعدة لمتعاون مع مؤسسة دالية ومخاطبتيا من خالل الكتب
 .الرسمية

 التواصل مع المؤسسات القاعدية  المتقدمة بالطمب وتحديد زيارات وتعبئة استمارة المعمومات لكل مؤسسة. 

 استالم الطمبات وفرزىا من حيث ينطبق او ال ينطبق. 
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 كان عدد المؤسسات المتقدمة لمحصول عمى منحة البرنامج ضن الجدول التالي : 

 

 : آلية توزيع المنح

  جمعية من 28تمت العممية بدعوة مندوبة عن كل جمعية تقدمت بطمب المنحة لممشاركة بورشة عمل وعددىا 
 .كافة المحافظات

  حضور مجموعة من المراقبين من المجتمع المدني ،ممثمين عن جيات رسمية من المحافظات، ممثمين عن
 .ممولين، والقائمة عمى تقييم البرنامج من خارج مؤسسة دالية

 وضع المعايير لقبول المشاريع من قبل المشاركات انفسين. 

 عرض كل مشاركة مشروعيا عمى الحضور وبيان اىميتو الستمرارية مؤسستيا. 

  مشروع من قبل كل مشاركة بوضع استكرز من لون معين 15فتح المجال امام المشاركات بالتصويت عمى 
 .خاص بيا

  مشاريع حازت عمى اعمى االصوات ضمن 5كانت النتائج بناء عمى اعمى االصوات لكل محافظة باعتماد 
 :الجدول التالي

 عدد االصوات اسم المشروع المخٌم/القرٌة اسم الجمعٌة الرقم

 18 مركز الٌااقة الٌدوٌة ارٌحا- مخبم عقبة جبر جمعية النشاط النسوي   .1

 15 فسٌفساء- حرف ٌدوٌة  ارٌحا- النوٌعمة  جمعية النويعمة التعاونية   .2

 14 تربٌة اغنام ارٌحا- العوجا  جمعية العوجا للتنمية   .3

 14 مطرزات ارٌحا- عٌن السلطان جمعية شجرة الحياة للتراث   .4

 14 تربٌة نحل ارٌحا- الجفتلك  مجموعة سنابل ريف النسوية  .5

 17 طباعة واعالن وتصوٌر طولكرم- دٌر الغصون  جمعية دير الغصون التعاونية   .6

- مخٌم نور شمس جمعية نور شمس النسوية  .7

 طولكرم

 17 مشروع اللٌاقة بدنٌة

 16 طباعة واعالن وتصوٌر طولكرم- بٌت لٌد  جمعية التوعية والتراث للمرأة   .8
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 16 تاثٌث وشراء معدات مكتب طولكرم- كفر اللبد  جمعية كفر اللبد   .9

 15 مشروع اللٌاقة البدنٌة  طولكرم –رامٌن  جمعية رامين النسائية الخيرية  .10

 16 مشروع خٌاطة انتاجً  قلقٌلٌة- النبً الٌاس  جمعية صبايا النبي الياس  .11

 15 ترمٌم وتاثٌث مقر الجمعٌة قلقٌلٌة- عزبة الطبٌب  الجمعة النسوية لمكافحة الفقر  .12

 15 تربٌة اغنام قلقٌلٌة- عزبة االشقر جمعية عزبة االشقر لتنمية المراة  .13

 19 قاعة افراح وترمٌم الساحة قلقٌلٌة- الفالمٌة      جمعية الفالمية  .14

 13 تطوٌر مشروع الخٌاطة  قلقٌلٌة- عزون  الجمعية التعاونية لتوفير والتسليف  .15

 

مرحمة بناء قدرة الجمعيات بالتركيز عمى الجوانب التي ذكرت اعاله  من خالل التدريب النظري والعممي حيث تمقت 
 : فتاة تدريب منتظم كانت نتائجو الممموسة عمى السيدات شخصيا والجمعيات كما يمي45

  المقدرة عمى تحديد اولوية الجمعيات باختيار المشروع المناسب لوضع الجمعة والبيئة االجتماعية لمجتمع كل
 .قرية

 معرفة اساسيات والنظم المالية القانونية المتبعة في تنفبذ المشاريع. 

 القدرة عمى اعداد خطة لتنفيذ المشروع وخطة عمل الجمعية نفسيا. 

 القدرة عمى بناء موازنة تقديربة لممشروع. 

 القدرة عمى تتحديد المخاطر المحتممة  وكيفية تجنبيا ماليا واداريا ووضع البدائل. 

  القدرة عمى تنفيذ المشروع وفق الخطة والموازنة  المعدة من قبل المجموعة مما انعكس عمى ادارة الجمعيات
 .نفسيا

 القدرة عمى اعداد تقرير مالي والول مرة لدا الجمعيات المشاركة. 

 اعداد التقارير االدارية لممشروع وعمى مستوى الجمعية. 

 ارشفة المستندات المالية والممحقات االدارية لممشاريع. 

 القدرة عمى استغالل الموارد المحمية والمساىمات من المجتمع المحمي. 

 القدرة عمى تقييم  مبدئي لممشروع وقياس االثر وتعزيز العمل بناءا عمى المعايير. 

 

 

 إٌزبئح ثبالسلبَ/ اٌّخشخبد
 عدد التقاريراالدارية والمالية مصادر/ مساىمات محمية عدد الخطط والموازنات عدد المتدربات تدريب نظري وعممي  عدد المشاريع التي نفذت

 15  $15.156 15  سيدة45  ساعة72  مشروع15
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 : اما النتائج الممموسة عمى اداء الجمعيات  حسب ما ورد في المقابالت
 التخطيط والعمل بناء عمى دراسة االولوية قبل االقبال عمى أي نشاط 

  استخدام النماذج المالية من مطالبات ومستند االستالم والفواتير والمستندات الضريبية لممرة االولى 

 الجراة في عرض التقارير المالية عمى االعضاء والمجتمع المحمي والجيات الرسمية 

 اتباع المنيجية الجديدة في تنفيذ العمميات الشرائية ضمن مستندات قانونية وحقيقية : ماليا 

 تغير نمط العالقة مع المجتمع المحمي والمؤسسات والنظر الييم كشركاء وليس منافسين. 

 تفعيل العالقة بين عضوات الجمعية بتقبل الراي والنقد، والتشاور لمخروج بافضل االراء والسبل. 

  معرفة نظام عمل المؤسسات االىمية والمرجعيات القانونية واسس العمل وفق القانون داخل الجمعيات. 
 2013-2012انظر التفاصيل عمى صفحة دالية تحت منحة البرنامج لمعام 

 

 

                          
 

  احذٜ ٌمبءاد اٌزخط١ػ ٚاٌّزبثؼخ فٟ ِحبفظخ اس٠حب                                     ٚسشخ رذس٠ت اٌغ١ذاد فٟ ِحبفظخ غٌٛىشَ

 

 

 

                   
 

 ِمبثٍخ احذٜ اٌغ١ذاد ظّٓ اٌزم١١ُ فٟ ِحبفظخ لٍم١ٍ١خ                          رٛل١غ ارفبل١خ ِٕحخ اٌجشٔبِظ ث١ٓ اٌغّؼ١بد ِٚإعغخ دا١ٌخ 
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 "نساء من اجل دعم النساء" بالشراكة مع البيت الدنماركي في فمسطين ضمن برنامج دالية 

 

برنامج "وفق اتفاقية الشراكة التي وقعتيا مؤسسة دالية مع مؤسسة البيت الدنماركي لتنفيذ مشروع التصميم من خالل
وىو احد برامج مؤسسة دالية الذي تركز من خاللو عمى عممية اتخاذ القرار باالضافة الى "نساء من اجل دعم النساء "

تحديد أولويات المؤسسات النسوية بما يتناسب مع واقعين، الى جانب التركيز عمى المصادر وتفعيل دور الشتات 
شراك المجتمع المحمي في عممية المراقبة والتقييم   .الفمسطيني وا 

وقد استيدفت دالية من خالل ىذا المشروع الجمعيات النسوية . وييدف المشروع الى تنشيط مجال التصميم في فمسطين
وتعمل في مجال الخياطة والتطريز وبقية االشغال اليدوية لتمكينين من التي حصمت عمى منحة سابقا من مؤسسة دالية 

وفق اىداف مؤسسة دالية في الربط بين الجمعيات وياتي ىذا المشروع .  اضافة لمسات فنية عمى منتج الجمعيات
.  والممولينالقاعدية مع ذوي الخبرات والمصادر

 :طين كل من سوتشمل ايضا اتفاقية الشراكة باالضافة الى جمعية البيت الدنماركي في فل

 .كمية التصميم- األكاديمية الممكية الدنماركية لمفنون الجميمة  و معيد االزياء والنسيج 

حيث قامت مؤسسة دالية بربط مجموعة من المؤسسات النسوية القاعدية التي يتمحور عمميا االساسي عمى االشغال 
اليدوية وعمى وجو الخصوص المطرزات، عبر تمكين ىذه المجموعات من تطوير قدراتين بالستفادة من دورات 

وادخال اساليب جديدة لمعمل الخراج المنتجات اليدوية بحمة جديدة مؤىمة لتناول الجميع وليس فقط بحكرىا "التصميم"
 .عمى المتاحف والمعارض وبيعيا باثمان عالية يتعذر عمى الناس شراءىا او اقتنائيا كتحفة اوتكممة لديكور البيت 

 :ومن المجموعات التي تم ربطيا بالبرنامج
 

 المحافظة مجال تركيز العمل اسم الجمعية #
 اريحا- نويعمة  تطريز، نحاس، فسيفساء جمعية النويعمة التعاونية   .1
 اريحا- عين السمطان مطرزات جمعية شجرة الحياة  .2
 الخميل- دورا  مطرازات جمعية بنت الريف  .3
 الخميل- دورا  مطرزات نادي نسوي دورا  .4
  بيت لحم–العبيدية  مطرازات، انتاج مالبس مركز صبايا العبيدية   .5
  بيت لحم –تقوع  مطرازات ، بساط عربي مركز تقوع النسوي   .6
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  :مؤسسة البيت الدنماركي في فمسطين

تعمل المؤسسة عمى تسييل الحوار والتبادل الثقافي بين أصحاب المين . ىي مؤسسة أىمية غير ربحية ومستقمة سياسياً 
كما وتوفر المؤسسة الفرصة لمصممي األزياء وميكانيكية السيارات والصحافيين والطالب . الدنماركيين والفمسطينيين

 .والمزارعين وغيرىم لالشتراك بمشاريع تبادل ثقافي مميمة

 :معيد االزياء والنسيج

برامج تدريبية في مجال صناعة الغزل  وىو ايضا ضمن اتفاقية الشراكة وىو االمعيد األول في فمسطين الذي يوفر 
يتواجد مركز المعيد في بيت . لمدة عامين في تصميم األزياء  ويقدم لطالبو شيادة1994تأسس في عام . والنسيج

 .ساحور، ويديره مجمس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا

 : كمية التصميم- األكاديمية الممكية الدنماركية لمفنون الجميمة 

. واإلبتكار والتعميم العالي لمعموم تعميمية تحت إشراف الوزارة الدنماركية وىي ايضا ضمن اتفاقية الشراكة وىي مؤسسة
من مدرسة التصميم الدنماركية واألكاديمية الدنماركية الممكية  وتتكون،  عام135وقد وجدت ىذه المؤسسة ألكثر من 

 .المعمارية لمفنون الجميمة وكمية اليندسة

           
    مجموعة عمل من طالب المعيد واالكاديمية والنساء                           ورشة تدريب مشتركة مع المصمم الفمسطيني

 

        
    زيارة جمعية انعاش االسرة المتخصصة باالشغال اليدوية                           زيارة مصنع الجمود في مدينة الخميل 
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 " العطاء المجتمعي"
 

من أجل تقميل اإلعتماد عمى التمويل الخارجي بدأت مؤسسة دالية ببناء نظام عطاء مجتمعي إنطالقًا من قدرة 
ستثمارىا من أجل تنمية حقيقية بأيدي فمسطينية  . الفمسطينيين عمى العطاء بطريقة ممنيجة بإستغالل المصادر المحمية وا 

لذا استيدفت دالية القطاع الخاص الفمسطيني بأطيافو من شركات وبنوك وأبناء الشتات لممساىمة في تعزيز مبدأ 
يأخذ فقط وال "العطاء وتغيير الصورة المشوىو بان المجتمع الفمسطيني شعب متسول يعتمد عمى المساعدات الخارجية 

 .ُيعطي
ومن اجل تخفيف االعتماد عمى المساعدات التي ال تحقق ادنى مستوى من التنمية المنشودة، سعت مؤسسة دالية الى 

 :المساىمة بتاسيس 
 :صناديق الشركات

عمى غرار صندوق شركة ابراج كابيتال، صندوق ارامكس، صندوق مجموعة الجبار ، حيث تجند ىذه المساىمات  
لضمان استمرارية مؤسسات المجتمع المدني القاعدية، وايضا صناديق القرى التي تخدم الفئات الميمشة لتخفيف حدة 

 .الفقر والبطالة

 :صندوق القرية لمعطاء المجتمعي
 استيدفنا القرى التي تم تنفيذ برنامج القرية من يقرر فييا ضمن استراتيجية مؤسسة دالية باستمرار العمل والمشاركة مع 
المجتمعات الشريكة لمسير قدما نحو تنمية حقيقية بايدي فمسطينية، وتنطوي فمسفة برنامج العطاء عمى اشراك الشتات 

الفمسيطيي بكافة اطيافو ومن جميع انحاء العالم الى المشاركة بقرار التنمية عبر مساعدة مجتمعاتيم المحمية والمساىمة 
 .في حل مشاكميم

بعد معاناة عصيبة في نشر فكرة العطاء واستيعابيا من قبل ابناء المجتمع ،حيث المفيوم البديل لمعطاء الذي تتعاطى 
بو المجتمعات بما يوحي الى الصدقات ، واموال الزكاة من اىل الخير وتنفق ىذه االموال عمى الفقراء وااليتام 

لكن بالمقابل لو تم تجنيد ىذه االموال . (اطعمة، مالبس، مبالغ بسيطة من المال كمساعدة عاجمة )كمساعدات عينية
 .[ىذه ىي فمسفتنا في العطاء].بصناديق تستثمر لصالح المجتمعات لكان اثرىا والعائد منو اكبر بكثير 

 

 

 

 إٌزبئح ثبالسلبَ/ اٌّخشخبد
 مشاركة االكاديمية الممكية عدد طالب المعيد  عدد المتدربات مجموع ساعات التدريب  عدد ورشات العمل

 طالبتين  15  سيدة13  ساعة54 9
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":  صندوق الزاوية لمعطاء المجتمعي"ومن النماذج التي تم تحقيقيا عمى االرض 
 

الذي تشكل عمى ايدي مجموعة متطوعة من ابناء القرية بعيدا عن الفئوية والحزبية لتقديم افضل الخدمات البناء 
القرية ،حيث اجمع ىؤالء عمى ان يكون الصندوق رصيد مدور يستفيد منو ابناء القرية باستخدام االموال بحيث 
تساعدىم عمى تحسين وضعيم ومن ثم اعادتيا الى الصندوق بدون فائدة، والقت الفكرة االقبال ،حيث استفاد في 

 شيكل،وبمساىمة نقدية من 1200 شخص من الرجال والنساء وكانت قيمة المنحة المستردة 12المرحمة االولى 
 :يالمنتفعين استطاعوا ان يؤسسوا لمشاريع صغيرة كانت كاالت

 
 اسُ اٌّمزشض اسُ اٌّششوع

 صهُت ػٍٍ ِسّذ ِشاد ِسً أزشٔذ واٌؼبة

 وفبء سشذٌ ازّذ  اسزصالذ اساظٍ

 ِشَُ ػجذ اٌىشَُ صمش شمُش ثمبٌخ

 ِشواْ ِسّذ آُِ اٌسٍخٍ رشُُه زىي االسض

 َبسش ِىسً لبسُ  ثمبٌخ

 ٔعبي ػثّبْ ػٍٍ ِصٍر  ثُغ ِالثس

 ِدذ ازّذ ػجذ اٌشزّٓ صبٌر ِسً أزشٔذ واٌؼبة

 ازالَ سَبْ ػجذ هللا ِبوُٕخ ثىشبس

 ػجذ إٌّؼُ صبٌر سداد ِشزً اشدبس

 غبدح ػٍٍ ِىلذٖ ِبوُٕخ خُبغخ

 سسش َبسش ِسّذ ػّشو ِبوُٕخ خُبغخ

 ِسّذ اُِش سظىاْ اثى ٔجؼخ دخبج الزُ
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 :كبقية تجنيد االموال لصالح الصندوق
 

    دوالر وساىمت دالية بقيمة   2900كانت عبر المساىمات من ابناء القرية بالشتات وداخل البمدة حيث تم جمع 
 : المرحمة االولى، اما المساىمات كانت كالتاليفي$ 2500

 
 

 الشتات- عبد القادر ابو نبعة سكان القرية- ادم مصطفى الشتات- اسماعيل احمد االمارات- ابراج كابيتال 
2500$ 1000$ 900$ 1000$ 

 

                           

 اجتماعات تشكيل المجنة التحضيرية لصندوق الزاوية لمعطاء المجتمعي

                                                            

 عبٔت ِٓ االعزّبػبد اٌزحع١ش٠خ الػعبء اٌصٕذٚق
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 :"ىَمو لمعطاء"مسابقة 

 
إال أن ىذا عار تماما عن . غالبا ما يردد الناس عمى أسماع مؤسسة دالية أن الفمسطينيين يتمقون المعونات وال يعطون

. لفمسطينيين في جميع أنحاء العالم يمدون يدىم لمجتمعاتيم بالمال والمواد والعمل التطوعي و غيرىا الكثيرا .الصحة
 .وعميو نؤمن أن عمينا تثمين ىذا العطاء. إال أن العديد من األمثمة عمى العطاء الفمسطيني بقيت في طي الكتمان

 " ىمة لمعطاء"عن طريق اطالق مسابقة  نماذج من العطاء الفمسطيني البحث عن مؤسسة دالية  بلذا عممت
 من ايمان دالية بأىمية العطاء في المجتمع الفمسطيني الذي يقدمو أفراد المجتمع أنفسيم لخدمة تياانبثقت فكروالتي 

مجتمعاتيم، وقد ركزت ىذه المسابقة عمى فكرة إبراز نماذج من العطاء الفمسطيني لتغيير الصورة المشوىة التي رسميا 
. الممولون لممجتمع الفمسطيني عمى انو متسول وياخذ وال يعطي

لذا كانت ىذه المسابقة كدعوة لمشباب الفمسطيني عمى دحض ىذا االدعاء عبر مساىمتيم بنشر النماذج الحية والتي 
. يمارس العطاء من خالليا من منطمق القدرة والتضحية والرغبة الحقيقية في الوصول الى التنمية بانواعيا

 دوالر يتم استثماره في احدى المؤسسات 1000ومنيجية مؤسسة دالية بمنح الفائز في المسابقة مبمغا ماليا قدره 
المجتمعية التي يحق لمفائز ان يختارىا ىو بمثابة البرىان عمى قدرة المجتمع الفمسطيني عمى القيام بدور المانح وليس 

. المتمقي

وتحرص مؤسسة دالية عمى المحافظة عمى اموال المجتمع بان تصرف بالشكل االمثل وتعود بالفائدة عمى المجتمع 
. كونيا حقيم الطبيعي لشعب يرزح تحت االحتالل

: التالية بالخطوات تمثمت التي و المسابقة تنفيذ آلية
  تم في البداية كتابة مادة المسابقة بالمغتين العربية و االنجميزية و نشرىا عمى موقع المؤسسة وقد ساىمت

Peace Geeksفي وضع االستراتيجية لممسابقة ضمن التحضيرات االولية  . 

  تم تصميم الشعار والذي ساىم بو كل من مؤسسة الPeace Geeks من كندا وشركة سمارت لمديزاين وادارة 
 .من رام اهلل الحدث

  نشر ومتابعة المسابقة عمى مواقع التواصل االجتماعيب منسق المسابقة تكميف. 

 نشر االعالن عمى مواقع التواصل االجتماعي، الفيس بوك، موقع مؤسسة دالية و شبكات أخرى. 

  (ام، و راية اف ام، وامواج.نساء اف)الترويج لممسابقة من خالل المقاءات عمى اليواء لالذاعات المحمية منيا 
 .واستاضفة تمفزيون فمسطين لكل من منسق المسابقة والمديرة التنفيذية

 شكيل لجنة تحكيم ذات تخصصات مختمفة ضمن البنود الواردة في المسابقةت. 

 وضع المعاير التي يجب مراعاتيا في اختيار النماذج. 
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 اعضاء لجنة التحكٌم 

 عن دالٌةشاعر مصور مخرج سٌنمائً  خبٌر تنموي

 منسق المسابقة والمدٌرة التنفٌذٌةاٌهاب برغوثً أحمد مصلح  اٌدومز فٌلم - مهند ٌعقوب مدٌر شركة حلول  - إٌاد جودة

 
: النماذج التي وردت من خالل المسابقة كانت كالتالي 

 

 
 : المشاركات من أنحاء مختمفة من فمسطين شممتجاءت
 

رام هللا 
 

الخلٌل 
 

سلفٌت 
 

بٌت لحم 
 

 
الجلٌل 

 
ٌافا 

 
قطاع غزة 

 
القدس 

 

 مؤسسات صديقة بتقديم نماذج مختمفة وقد تبدوا غريبة اال انيا تمثل اشكاال من عالمية واقميمية وردنا نماذج خارجية
: مختمفة من العطاء ومن ىذه النماذج

 
 في بنغالدش واليابان مواجية واقعية في الميدان- بَيت األم   -Peace Geeks . 

 البرازيل)ماذا عن التشارك مع من ىم بحاجة؟ – لنصف من أجل السعادة ا - Peace Geeks. 

  شعر المالئكة لألطفال"برنامج"  -Peace Geeks. 

  في مصر - مؤسسة وقفية المعادي األىمية. 
 

وضمن احتفال بسيط تم دعوة نشطاء والمشاركين بالمسابقة والمعنين ببناء نظام عطاء من شانو ان يقمل االعتماد عمى 
: المساعدات الخارجية، تم االعالن عن النتائج وتسميم الجوائز لمفائزين وىم

والتي تروي ىمة مجموعة شبابية : 1948عام  المحتمة فمسطين/ السفلالجميال- طمرة مدينة من حجازي انيار .1
من بمدة طمرة في الجميل أخذوا عمى عاتقيم ميمة رفع الوعي اإلجتماعي و السياسي و الثقافي في بمدتيم، 

 مثل ميرجان الطفل و العائمة السنوي، مسيرة  بيا التي شاركوالنشاطاتفكان ليم دور ميم في العديد من ا
قررت ىذه المجموعة أن تقود التغيير في بنية مجتمعيم . الدراجات الثانية ضد العنف، مخيم التطوع الدولي

 .الطمراوي

 قصة قصٌرة قصٌدة افالم المقاالت الصور الفئة

 3 1 2 5 16 العدد

http://www.dalia.ps/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.dalia.ps/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://www.dalia.ps/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://www.dalia.ps/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://www.dalia.ps/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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والذي يروي قصة طمس اليوية الفمسطينية بما : 1948عام  المحتمة فمسطين/ يافا مدينة من ابوشحادة سامي .2
تحممو من لغة والحريات في يافا حيث نسبة عدد السكان العرب إلى الييود قميمة، فبرزت مجموعة يافية ىدفيا 

بناء و تعزيز اليوية الوطنية الفمسطينية و المغة العربية لدى أبناء يافا و تعزيز مكانة المرأة و المساواه بين 
الجنسين، و تعزيز التطوع بين الشباب و خدمة المجتمع، باإلضافة الى توفير التوجيو الميني و الدراسي 

 .لطالب و خريجي الثانويات
لسد رمق اسرتو بقرية  والذي صور الطفل الذي يبحث عن ثمن العربة: سمفيت- الزاوية  قرية من احمد ادم .3

 والتي اصبح سكانيا عاطمين عن 1948جدار الفصل العنصري عن فمسطين المحتمة عام  الزاوية التي عزليا
العمل تنيشيم البطالة والفقر، فأنشأوا صندوق خاص بالبمدة يقدم قروض صغيرة من شانو ان يخفف من حدة 

 www.dalia.ps عمى موقع مؤسسة دالية لمسابقة ىمة لمعطاء والمقاالت الفائزةالتفاصيل                   .الفقر والبطالة
 

                    
 سامي ابو شحادة  من يافا اثناء طرحو موضوع الجائزة                    انيار حجازي من طمرة تستمم شيك الجائزة      

 

                       
            

 ادم احمد من الزاوية يستمم شبك الجائزة                                    موظفي مؤسسة دالية ومجموعة المتطوعين 
                                                                    

                                                            
 
 
 
 

http://www.dalia.ps/
http://www.dalia.ps/
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 "المناصــــرة"
لذا نسعى الى تحسين فعالية المساعدات  والتي قوض االحتالل عممية التنمية بالسيطرة عمى الموارد واألرض والمياه

التي يتمقاىا المجتمع الفمسطيني والتي في الدرجة االولى تنفذ بأجندات الممولين وليست بناءا عمى اولويات المجتمع 
.  بالتنميةومنحيم حق القرار ،الفمسطيني

حيث بادرت مؤسسة دالية بعدة فعاليات لمفت انظار مؤسسات وأفراد المجتمع المدني الفمسطيني بحقيم بالمساعدات 
التي يجب ان تستجيب وتحترم اولوياتيم بإصالح نظام الدعم الدولي وفق القوانين الدولية المشروعة لمشعوب في مناطق 

.  النزاعات والشعوب الراضخة تحت االحتالل

 التي تكفل وضع ممف المساعدات عمى  الفعالياتواالستمرار عمى دعمالمناصرة تواكب عمميا ب دالية وما زالت مؤسسة
: اجندة مؤسسات المجتمع المدني بمستوياتيا 

  جمع تواقيع االفراد والمؤسسات من خالل عريضة الكترونية عمى موقع مؤسسة دالية ومواقع شبكات متابعة
 .عالمية الستخداميا الحقا لمضغط عمى الممولين لتعديل سياساتيم التمويمية لممجتمع الفمسطيني

 الدعم الدولي : " في مؤتمر بوسان في كوريا الجنوبية تحت عنوانالمتابعة مع الجيات المعنية التي شاركت
 ."يمحق الضرر بالمجتمع المدني

  المقاالت المتعمقة بنظام الدعم وفعالية المساعدات منيااصدار : 

 فٍ فٍسطُٓ" اٌّسبػذاد"ِب هٍ ِشىٍخ - دفبًػب ػٓ اٌّمبغؼخ: اٌّسبػذاد ِششوغخً ثبٌّىافمخ اٌفٍسطُُٕخ -

 http://www.adabmag.com/node/511:                       انظر على الرابط التالً 

 هً َدت ػًٍ اٌفٍسطُُُٕٓ ِمبغؼخ اٌّسبػذاد اٌذوٌُخ؟ -

 http://www.alquds.com/news/article/view/id/392361#.USCObujVFgg:  انظر على الرابط التالً 

 والمؤسسات االجنبية العاممة في نقاش مع مؤسسات المجتمع المدنيال جمسات االستمرار بعقد المزيد من 
  .فمسطين

  االستجابة لعدد من المؤسسات التي تطمب مقابمة طاقم دالية لمتعرف عمى منيجية عمميا وامكانية التنسيق. 
 يبين اراء افراد مؤسسات المجتمع المدني القاعدية حول نظام الدعم الدولي الخاص الذيفيمم عرض ال 

 . عمى موقع دالية والممولين
 اجتماعات وحمقات نقاش مع ممولين محميين ودوليين وطرح الشكاوى والمطالب التي صدرت عن  عقد

 .مؤسسات المجتمع المدني
  .www.dalia.psانظر التفاصيل لبرنامج المناصرة عمى موقع مؤسسة دالية 

http://www.adabmag.com/node/511
http://www.adabmag.com/node/511
http://www.alquds.com/news/article/view/id/392361#.USCObujVFgg
http://www.alquds.com/news/article/view/id/392361#.USCObujVFgg
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ٌمبءاد ِغ ِإعغبد ٚافشاد ٌٍزؼشف ػٍٝ ِٕٙغ١خ دا١ٌخ فٟ إٌّبصشح 

 
 الربـــــط و الشراكـــة

 

من العالقات وتبادل الخبرات وربط المصادر بين ذوي الخبرة وممن يحتاجونيا لحل مشاكل  تاخذ الشراكة اشكاال متعددة
مجتمعاتيم، وتحتفظ مؤسسة دالية بشبكة واسعة من االصدقاء والمتبرعين ومقدمي الخدمات، لذا تسعى دائما الستغالل 

الفرص لمد يد العون ورفع المعاناه عن كاىل االفراد والجماعات لتمكينيم من االستمرار واتخاذ القرارات الصحيحة 
. باولوياتيم

 
  اول شكل من اشكال الشراكة تكمن في الشبكة التي تُنسج خيوطيا من خالل برامج المنح لتبادل الخبرات

والمعمومات بين افرادىا ومن ىؤالء الشركاء التي عممت معيم دالية لعام متكامل من العطاء وبناء القدرة، لكي 
 :يكونوا رائدين في عمميم

 
 اسُ اٌدّؼُخ اٌّسبفظخ/ اٌمشَخ لُّخ إٌّسخ اٌجشٔبِح

WSW Nis10000 ٞعّؼ١خ إٌشبغ إٌغٛ اس٠حب- ِخ١ُ ػمجخ عجش 

WSW 10000  عٕبثً س٠فِغّٛػخ  اس٠حب-  اٌغفزٍه 

WSW 10000  عّؼ١خ ا٠ٌٕٛؼّخ اٌزؼب١ٔٚخ اس٠حب-  ا٠ٌٕٛؼّخ 

WSW 10000  ٌْزشاسيعّؼ١خ شغشح اٌح١بح  اس٠حب-  ػ١ٓ عٍطب  

WSW 10000  ٌز١ّٕخيعّؼ١خ اٌؼٛعب  اس٠حب-  اٌؼٛعب  

WSW 10000  ْٛغصْٛ اٌزؼب١ٔٚخايعّؼ١خ د٠ش  غٌٛىشَ- د٠ش اٌغص 

WSW 10000 ٓعّؼ١خ سا١ِٓ إٌغبئ١خ غٌٛىشَ-  سا١ِ 
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 تقديم الرعاية المالية لممجموعات التي تدعم وتقدم خدمات البناء المجتمع ولفئات مختمفة منيا: 
o خول والتي تستمر مؤسسة دالية برعايتيا لمسنة دحممة الحق في ال

 . الرابعة عمى التوالي
 
 

o  ورشة قمسطين لمكتابة والتي تقوم مؤسسة دالية بتقديم الرعاية المالية
. ليذه المجموعة لمسنة الثانية 

 
 
 

WSW 10000  إٌغ٠ٛخشّظعّؼ١خ ٔٛس  غٌٛىشَ- ِخ١ُ ٔٛس شّظ  

WSW 10000  ًعّؼ١خ اٌزٛػ١خ ٚ اٌزشاس ٌٍّشاح غٌٛىشَ-  ػز١ 

WSW 10000 عّؼ١خ وفش اٌٍجذ غٌٛىشَ- وفش اٌٍجذ 

WSW 10000  اٌغّؼ١خ إٌغ٠ٛخ ٌّىبفحخ اٌفمش لٍم١ٍ١خ- ػضثخ اٌطج١ت 

WSW 10000  عّؼ١خ صجب٠ب إٌجٟ ا١ٌبط لٍم١ٍ١خ- إٌجٟ ا١ٌبط 

WSW 10000  عّؼ١خ اٌفال١ِخ إٌغبئ١خ غٌٛىشَ-  فال١ِخ 

WSW 10000 ْٚرٛف١ش ٚ اٌزغ١ٍفياٌغّؼ١خ اٌزؼب١ٔٚخ ي ٌٚىشَ-  ػض 

WSW 10000 عّؼ١خ ػضثخ االشمش ٌز١ّٕخ اٌّشاح غٌٛىشَ-  ػضثخ االشمش 

V.D 4312.5$   ٔبدٞ ٔغٛٞ صبٔٛس  ع١ٕٓ –صبٔٛس 

V.D 3845  عّؼ١خ ِشط صبٔٛس ٌألشغبس اٌّضّشح ع١ٕٓ- صبٔٛس 

V.D 2105  عّؼ١خ صبٔٛس اٌخ١ش٠خ ع١ٕٓ- صبٔٛس 

V.D 1735.5  اٌغّؼ١خ اٌزؼب١ٔٚخ اٌضساػ١خ صبٔٛس  ع١ٕٓ –صبٔٛس 

Philanthropy 1000$  ِٕزذٜ شجبة غّشح–أٙبس حغبصٞ   اٌغ١ًٍ األعفً–شجبة غّشح  

Philanthropy 1000  حشوخ اٌشج١جخ ا١ٌبف١خ–عبِٟ أثٛ شحبدح  ٠بفب- حشوخ اٌشج١جخ ا١ٌبف١خ  

Philanthropy 1000  صٕذٚق اٌضا٠ٚخ ٌٍؼطبء اٌّغزّؼٟ–ادَ أحّذ   عٍف١ذ –اٌضا٠ٚخ  
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  شركاء خارجين، حيث وقعت مؤسسة دالية اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع 
التصمميم مع البيت الدنماركي في فمسيطين عبر برنامج  

 جمعيات تعمل في مجال التطريز  6مع " نساء من اجل دعم النساء"
 . مؤسسات من شبكة الممنوحين من فبل مؤسسة دالية وجمعية ذات عالق ةببرنامج المناصرة5منيا 
 

 
  شركاء مع شبكات خارجية عالمية واقميمية حيث تمتزم دالية بعضويتيا بيذه الشبكات ،التي تقوم بتبادل االفكار

 :والمعموممت منيا
 

 
 
 

CCFD – FRANCE. 

 

 

Synergos: net work member. 

 

 

Better Aid 

 

 

Open Forum for CSO. 

  

 

Grantmakers 

National Committee for Responsive Philanthropy 
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 ويكمن بتبادل الخبرة مع الممولين والذين التزموا لسنوات بتقديم الدعم لبرامج : اما الشكل االخر من الشراكة
مؤسسة دالية اليمانيم بجدوة فمسفتيا ومنيجيتيا وىم من دول وخمفيات تؤمن بضرورة وجود المؤسسات 

 :المجتمعية ،وتعتبر مؤسسة دالية االولى بفمسطين ومنيم
 

 : الصندوق العالمي لدعم المؤسسات المجتمعية
ضمن برنامج دالية " ىمة لمعطاء"غطت منحة الصندوق ليذا العام مسابقة 

 .لمعطاء المجتمعي 
 www.dalia.ps" ىمة لمعطاء"لمعرفة االتفاصيل االطالع عمى مسابقة 

 

Cordaid: 
غطت المنحة االولى ليذا العام برنامج القرية من يقرر الذي نفذ في  -

 .قرية صانور بمحافظة جنين
  .دعم اساسي لدالية ( Cor Fund)اما المنحة الثانية فكانت  -

 :برنامج المرأة العالمي
نساء من اجل دعم "ويعتبر البرنامج من الداعمين االساسين لبرنامج

 .الذي ييدف الى بناء قدرات المؤسسات القاعدية" النساء

 

 :صندوق المراة العالمي
ايضا الصندوق من الداعمين االساسين لمؤسسة دالية،وخصصت منحة 

لتكممة عمل البرنامج الحمي "نساء من اجل دعم النساء"الصندوق لبرنامج
 .الممول من برنامج المراة العالمي 
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  اما شركائنا من القطاع الخاص في االمارات العربية ومنيم: 

 

 : شركة أبراج كابيتال

احدى الشركات التي افتتحت صندوق لدا مؤسسة دالية والتزمت برفد 
في " الزاوية لمعطاء المجتمعي "الصندوق سنويا بمبمغ ، خصص لصندوق 

 .قرية الزاوية بمحافظة سمفيت

 

 

 :شركة مجموعة الجبار لإلنترنت

صانور "خصص رصيد صندوق مجموعة الجبار لصالح صندوق
 .احدى قرى محافظة جنين" لمعطاء المجتمعي

 

  ولدينا ايضا شركاءنا من القطاع الخاص الفمسطيني ومنيم: 
 

 :صندوق اإلستثمار الفمسطيني

 دعم مؤمر العطاء والمسؤولية االجتماعية

 

 :شركة أرامكس

 فتح صندوق ارامكس لدعم صناديق القرى لمعطاء المجتمعي 
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  وىناك ايضا مجموعة من االفراد من كافة انحاء العمم يتبرعون سنويا اما بالمال او الجيود والخبرات والخدمات
التي تقدر قيمتيا باثمان عالية منيا التدقيق المالي، المحاسبة، التقييم، ترجمة، خدمات الموقع االلكتروني، فنيي 

  :  2012المساىمون لمعامتكنموجيا وانترنت منيم 
+ 

Peace Geeks مفيد السمخي  مدرسة الفرندز - طالب الصف الثامن 
Katharine Lester ادم احمد سموى جرادات 

Jane Masri سام بحور  ردادفاروق 
smart design جياد شجاعية سالم زىران 

Abdul Dkaidek روال مظفر ايات عمران 
Nora Lester Murad مركز التعميم المستمر   ميسا شقير

sabeen shaiq رامي حناوي  قلقٌلٌة- ن منتدى المثقفً  نادي

Douglas C Matthews ميند يعقوبي امجد شاىين 

Fawad Shaiq نياية عفانة  بمدية اريحا

Idoms film Pauline Solomon ذوقان فيشاوي طولكرم - الغرفة التجارية

Jennifer Holthaus  سمر التميميفراس عالونة 

Warren R. Keller ايات بوريني  مجمس قروي صانور

cathy جيسي ىاني مراد  شركة جوال

Abdul Dkaidek مثنى القاضي محمود كتانة 

Mark Ajluni يوسف الحاج قاسم محمد ريماوي 

Fadi Saba   غسان نمروطي  ميا ميخائيل

 نزيو عيسى  
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  مجمس االدارة: 

محمود ،عضو - عضو، جمال نجيب -  امينة الصندوق، سموى ابو سخيمة –، روال مظفر  رئيس مجمس االدارة –ذوقان قيشاوي 
 . سكرتير المجمس– لجنة رقابة وتدقيق، عزة الشعيبي –كتانو 

 

  اعضاء الييئة العمومية: 
محمود كتانة ، سيام رشيد ،عصام نصار، باسل منصور، سموى ابو سخيمة، محمد شاىين ، حمادة البياري ، عزة الشعيبي، دافينا 

.جاكتمي، سام بحور، روال مظفر، لما جمجوم، ميا ميخائيل ، رامي حناوي ، ذوقان فيشاوي، جمال نجيب

  2006المؤسسون عام:  
نورا لستر مراد ، سام بحور، محمد شاىين، حمادة البياري، عصام نصار، ىبة الحسيني، دافينا جاكتمي، جوليت ابوعيون ، 

 .جمال نجيب، باسل منصور، غادة رباح ، تريز زبيدات
 

 لجنة الرقابة والتدقيق الداخمي : 

  .محمود كتانو ، ميا ميخائيل
 متطوعين بعمل مكتبي: 

 .، نورا مرادمحمد فضل الريماوي ، امجد شاىين، سوسن قويدر، سالم زىران

 الموظفون : 

 .المدير التنفيذي: سعيدة موسى 

 .محاسب : فراس عالونة 

 .مراسل: محمد عبد الرحيم 

 ".مشروع التصميم"و" برنامج القرية من يقرر"منسقة : ايات عمران 

 " .نساء من اجل دعم النساء"منسقة برنامج : دعاء حنتولي

. مساعدة ادارية: احالم دار سمارة
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 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

 اٌّـــُــزأــُــخ اٌــؼــّىُِـخ
 2012 وبٔىْ األوي 31

 (ثبٌذوالس األِشَىٍ )
 

 2012 إَعبذ  

   اٌّىخىداد 

    

   اٌّىخىداد اٌّزذاوٌخ 

 55,324  3إٌمذ ٚاٌجٕٛن 
 103,794  4 إٌّح اٌّغزحمخ

 4,113   لشٚض ِغزحمخ

 3,726   اٌذفؼبد اٌّذفٛػخ ِمذِب ٚ اٌّٛعٛداد االخشٜ
    

 166,957  ِدّىع اٌّىخىداد اٌّزذاوٌخ 
    

   اٌّىخىداد غُش اٌّزذاوٌخ 
 7,626  5 ثبٌصبفٟ, أصٛي صبثزخ

 7,626    غُش اٌّزذاوٌخِدّىع اٌّىخىداد
 174,583  ِدّىع اٌّىخىداد 

    

   اٌّطٍىثبد و صبفٍ اٌّىخىداد 
    

     اٌّزذاوٌخ اٌّطٍىثبد

 26,384  6  ٚ ِصبس٠ف ِغزحمخرُِ دائٕخ
 1,200   ش١ىبد ِإعٍخ

 27,584   اٌّزذاوٌخ اٌّطٍىثبدِدّىع 
    

    اٌّطٍىثبد غُش اٌّزذاوٌخ

 10,205  7 رؼ٠ٛط ٔٙب٠خ اٌخذِخ 

 37,789   ِدّىع اٌّطٍىثبد

    

   صبفٍ اٌّىخىداد 

 39,493   صبفٟ االصٛي اٌغ١ش ِم١ذح
 97,301   االصٛي اٌّم١ذح االعزؼّبي ثشىً ِإلذ

 136,794  ِدّىع صبفٍ اٌّىخىداد 
 174,583  ِدّىع اٌّطٍىثبد و صبفٍ اٌّىخىداد 

 

 
 

 اإل٠عبحبد اٌّشفمخ رشىً عضءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد



  

   

 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

 إٌشبغبد و اٌزغُش فٍ صبفٍ اٌّىخىدادثـُـــبْ 

 2012 وبٔىْ األوي 31
 (ثبٌذوالس األِشَىٍ)
 

 

 إَعبذ

  

 

 غُش ِمُذ

ِمُذ  

االسزؼّبي 

 ثشىً ِؤلذ

  

 

 اٌّدّىع

        إٌّر واإلَشاداد األخشي
 248,194  248,194  -  8 إٌّح

 33,555  -  33,555   رجشػبد, ِؼٛٔبد ٚ أخشٜ 
 -  (174,427)  174,427   صبفٟ اٌّٛعٛداد اٌّزحشسح ِٓ اٌزم١ذ 

 281,749  73,767  207,982   اإلَشاداد  ِدّىع
        

         ِصبسَفاي

 118,325  -  118,325  9  ِصبس٠ف اٌّشبس٠غ
ِصبس٠ف اٌّشبس٠غ إٌّفزح ِٓ لجً 

 اٌششوبء
10  

34,206 
 -  34,206 

 21,896  -  21,896  9 ِصبس٠ف ئداس٠خ ٚ ػ١ِّٛخ
 174,427  -  174,427    ِصبسَفايِدّىع 

        

 107,322  73,767  33,555   اٌزغُش فٍ صبفٍ اٌّىخىداد
 29,472  23,534  5,938   صبفٍ اٌّىخىداد فٍ ثذاَخ اٌسٕخ
 136,794  97,301  39,493   صبفٍ اٌّىخىداد فٍ ٔهبَخ اٌسٕخ

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 اإل٠عبحبد اٌّشفمخ رشىً عضءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد
 
 

                                 
     

 



  

   

 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

 

   ثُبْ اٌزذفمبد إٌمذَخ

 2012 وبٔىْ األوي 31
 (ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ)

 

  2012 

  اٌزذفمبد إٌمذَخ ِٓ األٔشطخ اٌزشغٍُُخ  

 107,322    اٌّٛعٛداد ٌٍغٕخاٌزغ١ش فٟ صبفٟ 
اٌّسزخذَ )إٌمذ ِغ صبفٍ صبفٍ اٌزغُش فٍ اٌّىخىداد رؼذَالد ٌزسىَخ 

 حاألٔشطخ اٌزشغٍٍُ (فٍ

  

 2,404 االعزٙالن 
 (107,907)  اٌض٠بدح فٟ إٌّح ٚ اٌمشٚض اٌّغزحمخ

 (2,936)  اٌض٠بدح فٟ اٌذفؼبد اٌّذفٛػخ ِمذِب ٚ اٌّٛعٛداد االخشٜ
 3,955  اٌض٠بدح فٟ رؼ٠ٛط ٔٙب٠خ اٌخذِخ

 (33,378)  إٌمصبْ فٟ اٌزُِ اٌذائٕخ ٚ اٌّصبس٠ف اٌّغزحمخ ٚ اٌش١ىبد اٌّإعٍخ
 (30,540)  األٔشطخ اٌزشغٍُُخ اٌّزذفمخ ِٓ  صبفٍ اٌزذفمبد إٌمذَخ

   
    االسزثّبسَخاٌزذفمبد إٌمذَخ ِٓ األٔشطخ 

 (2,422)  ششاء ِٛعٛداد صبثزخ
 (2,422)  االسزثّبسَخ األٔشطخ (فٍ اٌّسزخذِخ)صبفٍ اٌزذفمبد 

   

   

 (32,962)   اٌجٕىنفٍ إٌمذ و (إٌمص)صبفٍ 
 88,286 ثذاَخ اٌسٕخ   – اٌجٕىنإٌمذ و
 55,324 ٔهبَخ اٌسٕخ  - اٌجٕىنإٌمذ و

 
 
 

 اإل٠عبحبد اٌّشفمخ رشىً عضءا ال ٠زغضأ ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

   

 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

إَعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ 
 ( ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ)

 ػبَ .1

 ػٍٝ أ٠ذٞ أفشاد ِٓ اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ فٟ وً ِٓ اٌعفخ اٌغشث١خ ثّب 2007ِإعغخ دا١ٌخ ِإعغخ ِغزّؼ١خ رأعغذ ػبَ 

ٚٔز١ّض فٟ ِإعغخ دا١ٌب ثزٕٛػٕب ِٓ ح١ش اٌؼّش ٚ اٌغٕظ ٚ . ف١ٙب اٌمذط اٌششل١خ ٚ لطبع غضح ٚ اٌخػ األخعش ٚ اٌشزبد

 .اٌذ٠بٔخ ٚأزّبءارٕب اٌفىش٠خ, ئال أٔٗ رٛحذٔب سؤ٠زٕب اٌمبدِخ

 

 حشذ ٚ اعزخذاَ وً اٌّٛاسد اٌالصِخ ٚ ثبٌشىً اٌّالئُ ٌزّى١ٓ ٚ خٍك ِغزّغ ِذٟٔ ِغزمً ِغإٚي  فٍ ٚرزٍخص سعبٌزٙب

 .ٔبثط ثبٌح١بح رغٛد ف١ٗ اٌشفبف١خ ٚ اٌّحبعجخ

 اٌّسبسجُخ اٌشئُسُخ ٍِخص اٌسُبسبد .2

 .ِؼب١٠ش اٌزمبس٠ش اٌذ١ٌٚخرُ ئػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ثحغت 

 

 :فٍ ِب ٍٍَ أهُ اٌسُبسبد اٌّسبسجُخ اٌّزجؼخ ِٓ لجً اٌّؤسسخ

  

 واٌجٕىن إٌمذ . أ
. نٚسص١ذ اٌجٓٚ  إٌمذ فٟ اٌصٕذٚق ٠زىْٛ ِٓاٌزذفمبد إٌمذ٠خ , إٌمذ ٚاٌجٕٛنوشف   رخص   أل٘ذاف

 

   اٌّىخىداد اٌثبثزخ.ة

اٌزىٍفخ ٔبلص .  اٌّزشاوُ ٚأٞ ٔمصبْ فٟ اٌم١ّخاٌضبثزخ ِطشٚحب ِٕٙب االعزٙالنرظٙش اٌّٛعٛداد اٌضبثزخ حغت عؼش اٌزىٍفخ  

 .اٌم١ّخ اٌّزجم١خ ٌٍّٛعٛداد اٌضبثزخ  رغزٍٙه حغت غش٠مخ اٌمغػ اٌضبثذ ػٍٝ غٛي اٌؼّش االفزشاظٟ ٌألصً

 

: ٔغت االعزٙالن ٟ٘

 

  %15اعٙضح ٚ ِؼذاد                         

  %15 – 12أصبس                                       

 

 اٌزُِ اٌذائٕخ واٌّسزسمبد .د

 ثبٌزُِ ٌٍّجبٌغ اٌزٟ عٛف رذفغ ثبٌّغزمجً ٌٍجعبئغ ٚاٌخذِبد اٌّغزٍّخ عٛاء لذِذ أَ ٌُ رمذَ ثٙب فٛار١ش ِٓ لجً ف٠زُ االػزشا

 . اٌّٛسد٠ٓ

 ِخصصبد . س
ٔبرظ ػٓ حذس عبثك ٚاْ وٍفخ رغ٠ٛخ االٌزضاَ  (لبٟٔٛٔ أٚ ِزٛلغ) أٞ اٌزضاَ ػٍٝ اٌّإعغخ٠زُ ئصجبد اٌّخصصبد ئرا وبْ 

    .ظٛػ١خِحزٍّخ ٠ّٚىٓ ل١بعٙب ثّٛ

 

  ِخصص رؼىَط ٔهبَخ اٌخذِخ.ج
. ٠زُ احزغبة ِخصص رؼ٠ٛط ٔٙب٠خ اٌخذِخ حغت اٌٍٛائح ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّح١ٍخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ فٍغط١ٓ

 



  

   

 مؤسسة داليا 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

إَعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ 

 ( ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ)

 َزجغ– ٍِخص اٌسُبسبد اٌّسبسجُخ اٌشئُسُخ .        2

 إٌّر و اٌزجشػبد.ذ

ٚاال٠شاداد اٌّمجٛظخ ِمذِب .  ٠زُ رغغ١ً إٌّح ٚاٌٙجبد ِٓ اٌّبٔح١ٓ ػٕذ رحمك اال٠شاد ٚرٌه حغت غش٠مخ االعزحمبق اٌّحبعجٟ

 .رغغً وّٛعٛداد ِم١ذح االعزؼّبي ثشىً ِإلذ

 صبفٍ اٌّىخىداد. ش
 .٠زُ رص١ٕف اٌّٛعٛداد اٌٝ غ١ش ِم١ذح ٚ ِم١ذح االعزؼّبي ٚ رٌه ٚفمب ٌالرفبل١بد اٌّٛلؼخ ِغ اٌّبٔح١ٓ

 اٌّصبسَف. د

رصٕف اٌّصبس٠ف فٟ ث١بْ إٌشبغبد حغت غج١ؼزٙب وّصبس٠ف ِشبس٠غ أٚ ِصبس٠ف ئداس٠خ ٚػ١ِّٛخ ٚ رغغً فٟ ث١بْ 

 .إٌشبغبد ػٕذ رىجذ٘ب حغت أعبط االعزحمبق

 سَجخ اٌذخًض. ر
 .٘بدفخ ٌٍشثحِإعغخ غ١ش ن ِؼفبح ِٓ ظش٠جخ اٌذخً ألٔٙب ِغغٍخ اٌّإعغخ

 

  اٌؼٍّخ فشوق. س

ٌٍذٚالس عشٞ رشعّزٙب فذ أِب األسصذح اٌمبئّخ ثبٌؼّالد األخشٜ ثبٌذٚالس األِش٠ىٟعغالد ِحبعج١خ ة اٌّإعغخحزفظ د

:  ٚرٌه حغت اٌزبٌٟاألِش٠ىٟ

 

  اٌحشوبد اٌّب١ٌخ اٌظب٘شح ثؼّالد أخشٜ غ١ش اٌذٚالس األِش٠ىٟ ٠ُ رح٠ٍٛٙب ئٌٝ دٚالس أِش٠ىٟ ٚفك عؼش اٌصشف

 .ثزبس٠خ وً ِؼبٍِٗ

  عؼش  ٚاٌّؼشٚظخ فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ  رؼشض ٚفك ػّالد األعٕج١خ األخشٜثبياٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌمبئّخ

 .2012  وبْٔٛ األٚي31 وّب فٟ اٌذٚالس األِش٠ىٟاٌصشف اٌغبئذ ِمبثً 

  فٟ ث١بْ إٌشبغبدرظٙش  رشعّخ أسصذح ٔٙب٠خ اٌؼبَإٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّخ فشٚق اٌؼٍّخ. 

 : عؼش اٌصشف فٟ ربس٠خ ئصذاس ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼ١ِّٛخ 

  2012 

    0.268  ش١ىً ئعشائ١ٍٟ

 1.409  د٠ٕبس أسدٟٔ

 1.321  ٠ٛسٚ

 

 



  

   

 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

إَعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ 
( ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ)

 واٌجٕىنإٌمذ  .3

2012   
   

 ٔمذ فٟ اٌصٕذٚق   2,531

إٌمذ فٟ اٌجٕٛن      53,597

56,128   

 

 (٠زجغ)إَعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ 
( ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ )

 

 إٌّر اٌّسزسمخ.    4
2012   

   
 فبٚٔذ٠شٓ اٚثٓ عٛع١١زٟ  69,202

 صٕذٚق اٌج١ذ اٌفٍغط١ٕٟ اٌذّٔبسوٟ  21,712

 وٛسد ا٠ذ  12,880

103,794   

 
 

 

صىي اٌثبثزخ أأل.    5

 ِدّىع

2012 

اخهزح  

 وِؼذاد

 

  

 أثبس

 

 :اٌزىٍفخ     

  اٌغٕخسص١ذ ثذا٠خ 1,563  8,840  10,403

 اإلظبفبد 605  1,817  2,422

 اعزجؼبداد -  -  -

12,825  10,657  2,168  

     

 :االسزهالن     

   اٌغٕخسص١ذ ثذا٠خ 390  2,405  2,795

 اإلظبفبد 547  1,857  2,404

 اعزجؼبداد -  -  -

5,199  4,262  937  

      

  2012اٌمُّخ اٌذفزشَخ    1,231  6,395  7,626

 



  

   

 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

 (٠زجغ)َعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ ا

 (ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ) 
 

 رُِ دائٕخ و ِصبسَف ِسزسمخ.    6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؼىَط ٔهبَخ اٌخذِخ.    7
2012   

   
 اٌشص١ذ فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ  6,250

 االظبفبد خالي اٌغٕخ  3,955

 اٌذفؼبد خالي اٌغٕخ  -

 اٌشصُذ فٍ ٔهبَخ اٌسٕخ  10,205
 

 إٌّر .4

 

2012   

   
 فبٚٔذ٠شٓ اٚثٓ عٛع١١زٟ  133,742

 Writing and Workshopصٕذٚق   34,659
 وٛسد ا٠ذ  28,750

 صٕذٚق اٌج١ذ اٌفٍغط١ٕٟ اٌذّٔبسوٟ  21,712

 صٕذٚق دػُ اٌّشأح اٌؼبٌّٟ  18,000

 صٕذٚق دػُ اٌّإعغبد اٌّغزّؼ١خ اٌؼبٌّٟ   10,000

 اٌزجشػبد اٌفشد٠خ  1,331

248,194   

 

. , ٚ ثٕبءا ػٍٝ رٌه ٌُ رغغً وغضء ِٓ الئحخ2011 اعزٍّذ ٚ عغٍذ فٟ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 2012ٕ٘بن ثؼط إٌّح اٌزٟ رخص اٌغٕخ اٌّب١ٌخ - 

2012   

   
 ظش٠جخ اٌذخً ػٍٝ اٌشٚارت  429

 حٍّخ حك اٌذخٛي ٌألساظٟ اٌفٍغط١ٕ١خ  10,700

 Writing and Workshopصٕذٚق   6,363
 صٕذٚق اٌمشٜ  6,900

 ارؼبة ١ِٕٙخ ِغزحمخ  980

 رُِ دائٕخ اخشٜ ٚ ِصبس٠ف ِغزحمخ  1,012

26,384   



  

 

 (٠زجغ)َعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ ا
( ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ )

 ِصبسَف اٌّشبسَغ.      9

ِدّىع  (**)FOSI DHIP GFCF(*) CCFD وىسد اَذ 

ِصبسَف 

 اٌّششوع

  وىسد اَذ

 2012 اٌّدّىع  ِصبسَف اداسَخ و ػّىُِخ  WSW WSW Philanthropy Advocacy اٌمشي رمشس 

 50,237 3,263 46,974 1,500 1,000 5,466 26,659 12,349 سوارت ِىظفُٓ
 1,089 617 472 0 0 0 0 472 ِصبسَف وهشثبء

 339 192 148 0 0 0 0 148 ِصبسَف ُِبٖ

 483 175 308 0 0 0 0 308 ِصبسَف رٕظُف

 1,239 575 664 0 202 0 0 462 ِصبسَف هبرف

 663 336 326   54   109 164 ِصبسَف ارصبالد

 3,215 1,615 1,600 0 1,600 0 0 0 ِصبسَف أزشٔذ

 400 400 0 0 0 0 0 0 ِصبسَف ثشِدُبد

 627 0 627 67 0 0 232 328 ِصبسَف اَدبس لبػخ

 9,600 9,600 0 0 0 0 0 0 ِصبسَف اَدبس ِىبرت

 905 200 705 161 0 33 284 227 لشغبسُخ

 3,701 279 3,422 0 82 1,239 1,563 538 ِصبسَف ِىاصالد

 2,251 145 2,106 263 801 44 772 226 ظُبفخ
 3,013 13 3,000 0 3,000 0 0 0 خىائز ٔمذَخ

 424 0 424 0 0 0 424 0 ِصبسَف اٌذػبَخ و االػالْ

 1,287 247 1,039 134 573   333   افالَ و صىس

 1,664 0 1,664 0 1,664 0 0 0 ِصبسَف رشخّخ

 83 83 0 0 0 0 0 0  ِصبسَف رذسَت

 1,415 0 1,415 215 1,200 0 0 0 اسزشبساد

 51,290 0 51,290 0 0 0 39,315 11,975 ِٕر ِزفشلخ

 920 920 0 0 0 0 0 0 سسىَ رذلُك

 567 335 232 0 0 0 190 42 ػّىالد و فىائذ ثٕىُخ
 2,405 2,405 0 0 0 0 0 0 ِصبسَف اسزهالن

 72 20 52 0 0 0 52   ولىد

 266 266 0 0 0 0     ِصبسَف صُبٔخ

 210 210 0 0 0 0 0 0 ِصبسَف اَدبس ِؼذاد ِىزت

 1,858 0 1,858 0 41 0 0 1,817 ِصبسَف اخشي

 140,221 21,896 118,325 2,341 10,216 6,783 69,932 29,054 ِدّىع اٌّصبسَف

 *GFCF :ٌٍّصٕذوق دػُ اٌّؤسسبد اٌّدزّؼُخ اٌؼب. 

 **CCFD :هُئخ اٌىبثىٌُه ٌٍزطىَش                                               .             



  

 

 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

 (٠زجغ)َعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ ا

 (ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ) 
 ِصبسَف اٌّشبسَغ إٌّفزح ِٓ لجً اٌششوبء. 10

اٌّزجشع/اسُ اٌّششوع     

  ِزجشػُٓ ِٕىػُٓ ِزجشػُٓ ِٕىػُٓ 

 PWW  ٍزٍّخ زك اٌذخىي ٌألساظ

 اٌفٍسطُُٕخ

2012 
 اٌّدّىع

 8,990 2,200 6,790 سوارت ِىظفُٓ

 337 0 337 ِصبسَف وهشثبء

 210 0 210 ِصبسَف ُِبٖ

 858 0 858 ِصبسَف رٕظُف

 54 0 54 ِصبسَف هبرف

 748 0 748 ِصبسَف أزشٔذ

 800 800 0 ِصبسَف اَدبس لبػخ

 5,357 0 5,357 لشغبسُخ

 1,050 0 1,050 ِىاصالد

 2,806 0 2,806 ظُبفخ

 2,554 0 2,554 ِصبسَف اٌسفش و االلبِخ

 555 555 0 ِصبسَف اٌذػبَخ و االػالْ

 2,155 0 2,155 ِصبسَف غجبػخ

 1,770 1,770 0 اسزشبساد

 214 0 214 ِصبسَف ِزفشلخ

 100 46 54 ػّىالد و فىائذ ثٕىُخ

 198 0 198 ِصبسَف صُبٔخ

 4,435 0 4,435 سسىَ اسزشبساد َىُِخ

 1,015 0 1,015 ِصبسَف اخشي

 28,835 5,371 34,206 



  

 

 ِؤسسخ داٌُب 

 2012 وبٔىْ األوي 31اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ وّب فٍ 

 

 (٠زجغ)َعبزبد زىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ ا

 (ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ) 
 
 إداسح اٌّخبغش.     11
 

 ِؼذي اٌفبئذح ِخبغش 
اٌّإعغخ رخعغ . رغ١شاد فٟ أعؼبس اٌفبئذح اٌغبئذح فٟ اٌغٛقٚ اٌفبئذح ٟ٘ ِخبغش رغ١ش ل١ّخ األدٚاد اٌّب١ٌخ ٔز١غخ رمٍجبد ِؼذيِخبغش 

.  ئْ ٚعذداٌّطٍٛثبد راد أٌفٛائذٌٍزمٍجبد فٟ أعؼبس اٌفبئذح ػٍٝ 

 

 ِخبغش االئزّبْ 
فٟ ربس٠خ .  ٚعٛف ٠زغجت فٟ رىجذ اٌطشف ا٢خش ٌخغبسح ِب١ٌخاداٌٛفبء ثبٌزضاَ احذ اإلغشاف ػٓ ِخبغش االئزّبْ ٟ٘ ِخبغش ػغض

. اٚئداسرٗاٌّإعغخ رُ رحذ٠ذ أٞ رشو١ض وج١ش ِٓ ِخبغش االئزّبْ ِٓ لجً ٌُ ٞ أٌؼ١ِّٛخا١ٌّضا١ٔخ 

 

ِخبغش اٌؼٍّخ 
ثٕشبغبد عٛ٘ش٠خ فٟ ػّالد أعٕج١خ اٌّإعغخ لبِذ  , ائٌٝ رزثزة فٟ أعؼبس اٌؼّالد األعٕج١خ خالي ٔشبغبرٗح  ِؼشضاٌّإعغخ

 . رمُ اٌّإعغخ ثبٌزحٛغ ِٓ اٌخعٛع ٌّخبغش اٌؼّالدثبإلظبفخ ئٌٝ رٌه ٌُ.خالي اٌؼبَ غ١شا١ٌٛسٚ

 
 أخشيغش اشَػىاًِ 

ِخبغش اي اٌّغبي اٌغ١بعٟ ٚااللزصبدٞ , األِش اٌزٞ لذ ٠ض٠ذ ِٓ  فٟ ِخبغش ػب١ٌخ ث١ئخ ف١ٙب فٟٚرؼًّفٍغط١ٓ فٟ ساَ هللا, اٌّإعغخ لغ د

.  ثطش٠مخ عٍج١خاٌّإعغخ ػٍٝ رأص١ش  اي ٚثبٌزبٌٌٍّٟإعغخاٌزشغ١ٍ١خ 

 

 ٌألدواد اٌّبٌُخاٌمُُ اٌؼبدٌخ .     12
. ِٛعٛداد ِب أٚ عذاد ِطٍٛثبد ِب١ٌخ ث١ٓ ئغشاف ساغجخ فٟ رٌه ٚثششٚغ رؼبًِ ػبدٌخ ٟ٘ اٌم١ّخ اٌزٟ ٠زُ ثّٛعجٙب رجبدياٌم١ّخ اٌؼبدٌخ  

 .رزىْٛ األدٚاد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ

 

رزىْٛ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٌٍّإعغخ ِٓ ٔمذ ٚأسصذح ٌذٜ اٌجٕٛن ِٕٚح ٚ لشٚض ِغزحمخ اٌمجط ٚ ِصبس٠ف ِذفٛػخ ِمذِب ٚ ِٛعٛداد 

 .ث١ّٕب رزىْٛ اٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ِٓ حغبثبد اٌذائْٕٛ ٚاٌش١ىبد اٌّإعٍخ. اخشٜ

 

 .ئْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ غ١ش ِخزٍفخ ثشىً وج١ش ػٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ فٟ ربس٠خ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ

 

 

 

 

 

 

 


